
Verzorgt kleding. Bespaart water en energie.
Met ProSense®-technologie wordt elke lading automatisch gewogen om het 
programma op maat af te stemmen - met de minimale tijd die nodig is voor een 
volledig schoon resultaat. Slijtage wordt verminderd en uw basics blijven mooi. 
Bovendien bespaart deze technologie water en energie.

Minder strijken. Frissere kleding.
Deze AEG wasmachines gebruiken stoom om gekreukte kledingstukken snel 
en eenvoudig op te frissen zodat ze meteen weer kunnen worden gedragen. 
De korte, behoedzame stoomprogramma’s verwijderen veilig alle geurtjes en 
verminderen kreukels in droge stoffen. Of rond een wasbeurt af met een 
behoedzame stoomcyclus zodat u uw kleding

LANGERE BESCHERMING VAN UW KLEDING. MET 
MYWASH 49MIN
Het programma MyWash 49min is perfect aangepast 
voor uw dagelijkse was. Verwerkt een standaardlading 
van 5 kg gemengd wasgoed in minder dan een uur. De 
energiezuinige verzorging bij een lage temperatuur 
zorgt ervoor dat uw kleding langer beschermd blijft. En 
met de Premium Edition-wasdroger van de

CONNECTIVITY PAIR. VOOR EEN NAADLOZE 
COMMUNICATIE
Connectivity Pair verbindt de wasmachine en 
wasdroger naadloos met elkaar via de app My AEG 
Care. Toont de totale looptijd voor zowel wassen als 
drogen. U krijgt zelfs een seintje wanneer het wasgoed 
moet worden overgeplaatst en er wordt advies gegeven 
voor een optimale droging. Voor wassen volgens

ZACHTER WATER, BEHOEDZAMER VOOR 
KLEDING
Kraanwater bevat mineralen die schadelijk kunnen zijn 
voor stoffen. Deze AEG wasmachines beschikken als 
eerste ter wereld over technologie die deze mineralen 
verwijdert. De ionenuitwisselingsfilters zorgen ervoor 
dat het water dat in de trommel terechtkomt van 
optimale kwaliteit is, zodat

9000 Serie, SoftWater, Wifi Connectivity 2.0, 9kg, 1600 rpm, XL display met 
witte Leds, Donker rvs paneel, ÖKOMix, ÖKOInverter Motor, Startuitstel, 
ProSense, Stoom, AquaControl

De beschermer van dat zwarte jurkje
Onze wasmachines van de 9000-serie zuiveren en verzachten het water. Ze 
wassen bij 30 graden net zo grondig als op 60 graden om ieder kledingstuk in 
vorm en de kleuren als nieuw te houden.

Voordelen en specificaties

• SoftWater-technologie zorgt dat uw kleding natuurlijk zachter aanvoelt en 
haalt het beste uit het wasmiddel.
• De ÖKOMix-technologie lost zowel wasmiddel als wasverzachter vooraf op 
in water, zodat ze op de meest efficiënte wijze gebruikt worden.
• ProSteam®-technologie met de nieuwe PlusSteam-optie. Hiermee kunt u 
een wascyclus met stoom afsluiten.
• ProSense®-technologie meet de grootte van de lading en past automatisch 
de wastijd, en het energie- en waterverbruik aan.
• Connectivity
• Extra groot display met witte LEDs
• Extra groot display
• ÖKOInverter motor
• Maximaal centrifugeertoerental: 1600 tpm
• Overloopbeveiliging met AquaControl
• Woolmark Green gecertificeerd
• Trommelverlichting voor optimaal zicht in de wasautomaat
• Maximaal vulgewicht: 9 kg
• Zeer lage verbruikswaarden: 0.493 kWh, 49 L voor Eco programma
• ART: snelbevochtigingstechniek  
• DirectSpray voor een snelle, gelijkmatige bevochtiging van de hele lading
• Stoomprogramma's
• Zijde programma dat uw zijden kledingstukken zachtjes wast en 
centrifugeert.
• Optie extra spoelen
• Tijdbesparende opties
• Optie vlekken behandelen
• Onbalans-correctiesysteem
• Sensorgeregelde waterdosering
• Anti-schuim spoelsysteem
• Kinderbeveiliging
• Stelpoten: 4 verstelbare
• Aantal compartimenten in wasmiddellade: 2+1
• Wasprogramma's: My Wash 49min, Katoen, Eco 40-60, Synthetica, 
Delicates, Wol, Down Jacket, 20min 3Kg, Steam, Centrifugeren/Pompen, 
Outdoor, ColourPro, BedLinen XL, Denim, Sport, Duvet, Zijde, Microfibre, 
Towels, Fleece, Working Clothes, Gordijnen, Machine Clean, Spoelen 

SoftWater Wasmachine voorlader

L9FEN96BC

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSAAWM200PA000E8.jpg


Buitenmaten hxbxd (mm) 847x597x660(max)
Maximale capaciteit in een wascyclus 
(kg) (EU 2017/1369) 9

Energie-efficiëntieklasse (EU 
2017/1369) A

Energieverbruik voor 100 wascycli 
ecoprogramma (kWh) (EU 2017/1369) 49

Energieverbruik ecoprogramma per 
cyclus (kWh) (EU 2017/1369) 0.493

Waterverbruik van de 
ecoprogramma's per cyclus (liter) (EU 
2017/1369)

49

Tijdsduur van de 40-60 ecowascyclus 
bij een nominale capaciteit (h:min) 
(EU 2017/1369)

3:40

Tijdsduur van de 40-60 ecowascyclus  
bij halve capaciteit (h:min) (EU 
2017/1369)

2:45

Energieverbruik in 'uit'-stand (W) (EU 
2017/1369) 0.3

Droogefficiëntieklasse van 40-60 
ecoprogramma (EU 2017/1369) B

Centrifugeertoerental van 40-60 
ecoprogramma bij nominale capaciteit 
(rpm) (EU 2017/1369)

1551

Akoestische geluidsemissieklasse (EU 
2017/1369) B

Geluidsniveau (dB) (EU 2017/1369) 75
Vochtpercentage in lading na 40-60 
ecoprogramma bij een nominale 
capaciteit (EU 2017/1369)

50

Installatie Vrijstaand
Kleur wit
Netspanning (V) 230
Ampère 10
Productnummer 914 550 957
Aansluitwaarde (W) 2200

Technische specificaties
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